Día de los Muertos crochet-a-long patroon – Nederlands
Deel 1
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De dag des Doods is een traditionele Mexicaanse feestdag welke wordt gevierd met vrienden en
familie. Op deze dag kom je samen om te bidden en herinneringen op te halen aan vrienden en familie
die zijn overleden. Door het bidden en uitvoeren van diverse rituelen probeert men de reis van de
overledene te ondersteunen in het hiernamaals. Belangrijk hierbij is om deze dag niet als iets
verdrietigs of negatiefs te zien, maar als een dag van vreugde en kleuren om te vieren dat de geesten
van de overledenen ontwaken op deze dag. Het is een prachtige traditie en wellicht kunnen we hier
een les uit trekken. In een tijd – waarin we velen geliefden verliezen aan ziektes als COVID-19, is het
wellicht een mooie manier om iemand te eren wie je bent verloren. Ik was geïnspireerd om de Dia de
los Muertos te verwerken in een haakproject door de vele elementen die deze Mexicaanse feestdag
kenmerkt. Kleuren, schedels, bloemen, decoratie…en hiermee creëerde ik dit ontwerp. Omdat dit
ontwerp vol zit met kleine details en het wat tijd zal kosten om te maken, leek het me een goed idee
het patroon op te splitsen in een 4-weekse crochet-a-long. Meedoen hieraan is uiteraard geheel gratis,
en als je dit doet, dan vraag ik je iemand bij het maken van dit project in gedachten te nemen die je
bent verloren en wie je dierbaar is. Tweede voorwaarde om mee te doen aan deze CAL: haak dit
project met een positieve en vrolijke mindset. Zie de schedels niet als iets donkers of negatiefs, maar
decoreer ze en kom in de feest modus om je verloren geliefdes reis te bemoedigen, net zoals de Dia de
los Muertos is bedoeld. Dit is het uiteindelijke doel van deze feestdag en dit wil ik ook uitdragen met
dit haakproject. Heel veel plezier!
Mark Roseboom a.k.a. theguywiththehook
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U.S. haak terminilogie
Als je een lijst aan afkortingen voor de kleuren of steken zoekt, je deze kunt terug vinden in de
introductie handleiding. Deze is al gepubliceerd in de aankondiging van de CAL. In deze introductie
vindt je tevens alle patroon notities welke je zullen helpen het patroon goed en volledig te
begrijpen naar mate je het haakt. Bekijk deze handleiding voordat je direct vragen begint te stellen
aangezien het een hoop mogelijke vragen al zal beantwoorden.

Het Patroon – Deel 1:

Neem de grootste haaknaald van de twee die je gaat gebruiken – als je mijn instructies opvolgt zal dit
de 3.0 mm haaknaald zijn, en neem Kleur A. Maak een magische lus of gebruik de traditionele manier
van 6 lossen haken. Maak een hv in de eerste losse om een lus te vormen.
Ronde 1 (GK): 3L ( eerste ST), maak 11ST in lus. Maak HV in eerste steek om te verbinden. [12ST]

Ronde 2: 1L ( telt niet als steek hier en in het hele patroon), (1PUFF in steek, 1L) 12 keer. Maak een
HV in eerst gemaakte PUFF om te verbinden. Hecht Kleur A af. [12PUFF steken en 12 keer een 1Lrmt]
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Ronde 3: Neem Kleur C en hecht deze aan in een willekeurige 1l-rmt van voorgaande Ronde. 1L, (3V
in 1l-rmt, sla volgende puff steek over) 12 keer. Maak een HV in eerst gemaakte steek om te
verbinden. [36V]

Ronde 4: 1L, (1V in steek, 2L, sla volgende steek over) 18 keer. Maak een HV in eerst gemaakte steek
om te verbinden. Maak een HV in volgende 2L-rmt. [18V/18 keer een 2L-rmt]
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Ronde 5: we starten in een 2l-rmt. 1L, * 1V-1HST-1ST-1DST in 2l-rmt, 2L, sla volgende steek over,
1DST-1ST-1HST-1V in volgende 2l-rmt, sla volgende steek over. HH vanaf * nog 8 keer. Maak een HV
in eerste steek om te verbinden. Hecht Kleur C af. [ 9 blaadjes van
1V/1HST/1ST/1DST/2L/1DST/1ST/1HST/1V]

In Ronde 6 gaan we aan de achterkant van het werk haken. Keer je werk met de achterkant naar je
toe.
Ronde 6: Neem Kleur D en hecht deze aan rond de achterkant van een v uit Ronde 4 met een HV.(zie
pijl op foto 6). Zorg er voor dat de v waarom je je draad aanhecht onder het midden van een blaadje
ligt uit Ronde 5. Ik heb deze vasten gemarkeerd met rode cirkeltjes op foto 6.
1L, * maak een RVV rond de v onder een blaadje van Ronde 4 (zie foto 6.1 hoe dit er op de huidige
kant uit ziet en foto 6.2 om te zien hoe je werk er aan de andere kant uit ziet – welke dus ook de GK
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zal zijn.), 7L, sla alle steken over tot volgende v onder een blaadje van Ronde 4 (foto 6.3). HH vanaf *
nog 8 keer. Maak een HV in de top van eerst gemaakte steek om te verbinden.(foto 6.4 laat je zien
hoe het eindresultaat er uit zou moeten zien aan de achterzijde van het werk en foto 6.5 laat je zien
hoe je werk eruit ziet aan de GK van het werk). Maak een HV in volgende 7L-rmt, Haak een losse en
keer je werk terug naar de GK van het werk zodat je aan de GK achter de blaadjes gaat werken in de
volgende Ronde. [9RVV/ 9 keer een 7L-rmt]
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Ronde 7: Omdat je een losse haakte terwijl je al in de 7l-rmt was op het eind van de vorige Ronde en
je werk volgens de instructies uit Ronde 6 inmiddels gekeerd hebt, zal je dus starten met je werk zoals
op foto 6.5. Je bent in een 7l-rmt achter een blaadje.
1L (deze is enkel om hoogte te creeeren), * (1PUFF, 1L) 4 keer in de 7l-rmt. HH vanaf * nog 8 keer.
Maak een HV in de top van de eerst gemaakte PUFF steek om te verbinden. Hecht Kleur D af. [9 gr
van 4 PUFF steken met daar tussen allemaal 1L-rmts]

In Ronde 8 zal je door zowel de 2l-rmt van het blaadje uit Ronde 4 haken – maar tegelijkertijd ook
door de 1l-rmt achter deze 2l-rmt die tussen de puff steken uit Ronde 7 ligt. Je haakt dus door twee
lossen-ruimtes tegelijkertijd. Zie ook de rode lijnen op foto 8.
Ronde 8: Neem Kleur E en hecht deze aan door een 2l-rmt van een blaadje, maar tegelijkertijd ook
door de 1l-rmt hierachter tussen 2 puff steken uit Ronde 7. 3L (eerste ST van een PC die je gaat
maken), maak nog 3ST in zelfde rmts en werk deze samen met het eerste ST af tot een PC steek, 3L,
1PC in dezelfde rmts als waar je de eerste pc in hebt gemaakt (foto 8.2), 5L, 1RVA rond v uit Ronde 4
dit zijn dezelfde vasten welke je gebruikte in Ronde 6 om een rvv om te maken – enkel gebruik je nu
de vasten waar nog geen steek omheen is gemaakt – zie foto 8.3 en 8.4. Foto 8.5 laat de voorkant
van het werk zien nadat er een RVA is gemaakt.), 5L. * 1PC-3L-1PC in volgende 2l-ruimte van een
blaadje uit Ronde 4 en tegelijkertijd door een 1l-rmt die erachter ligt tussen de puff steken uit Ronde
7, 5L, 1RVA rond v uit Ronde 4 dit zijn dezelfde vasten welke je gebruikte in Ronde 6 om een rvv om te
maken – enkel gebruik je nu de vasten waar nog geen steek omheen is gemaakt – zie foto 8.3 en 8.4.
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Foto 8.5 laat de voorkant van het werk zien nadat er een RVA is gemaakt.), 5L. HH vanaf * nog 7 keer.
Maak een HV in eerst gemaakte PC om te verbinden. ( zie foto 8.6 en 8.7 voor het resultaat na deze
Ronde aan beide zijdes). Hecht Kleur E af. [ 9 gr van een PC/3L/PC / 18 keer een 5L-rmt en 9 keer een
RVA]
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Ronde 9: Neem Kleur H en hecht deze aan in een willekeurige 3l-rmt tussen twee pc’s in. 3L ( eerste
ST), maak nog 10ST in dezelfde rmt, 1RVV rond volgende 2 puff steken uit Ronde 7 (met deze 2 puff
steken bedoel ik de tweede en derde puff steek van een 4 puff steken gr), * 11ST in volgende 3l-rmt
tussen 2 pc in, 1RVV rond volgende volgende 2 puff steken uit Ronde 7 (met deze 2 puff steken
bedoel ik de tweede en derde puff steek van een 4 puff steken gr). HH vanaf * nog 7 keer. Maak een
HV in eerst gemaakte ST om te verbinden. Hecht Kleur H af. [9 waaiers van 11ST en daartussen 2RVV]
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Ronde 10: Neem Kleur F en hecht deze aan in een willekeurig laatste st van een 11ST-waaier uit de
vorige Ronde.(foto 10). 1L, * 4VSAM over volgende 4 steken ( dit is het laatste st van een 11st-waaier
– de volgende 2 rvv – en het eerste st van de volgende 11st-waaier, dit is ook te zien op foto 10.1),
1RSTA rond volgende 9 steken ( foto 10.2). HH vanaf * nog 8 keer. Blijf in de negende steek van de
laatst gemaakte herhaling en maak dus geen hv om de Ronde te verbinden (foto 10.3) [9 waaiers van
9RSTA en daartussen een 4VSAM]
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Ronde 11: We starten in de laatst gemaakte steek van vorige Ronde.
2L (deze zijn enkel bedoeld om hoogte creeren omdat je in dezelfde steek begint te werken), * 3VSAM
over volgende 3 steken ( dit zijn dus het laatste rsta van de waaier waar je aan werkt, de 4vsam en
het volgende rsta van de volgende waaier, zie ook foto 11 en 11.1), 1L, 1RSTV om volgende rsta, 1L) 7
keer (zie foto 11.2). HH vanaf * nog 8 keer. Maak een HV in eerst gemaakte 3VSAM om te verbinden.
Hecht Kleur F af. [9 waaiers van 7RSTV met daartussen een 1L-rmt en tussen iedere waaier een
3VSAM]
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Ronde 12: Neem Kleur G en hecht deze aan in een willekeurige 3vsam uit vorige Ronde. 1L, * 1V in
3vsam, sla volgende 1l-rmt en rstv over,(1V-1ST-1V in volgende 1l-rmt, sla volgende rstv over) 6 keer,
sla volgende 1l-rmt over. HH vanaf * nog 8 keer. Maak een HV in eerst gemaakte steek om te
verbinden. Hecht Kleur G af. [ 9 waaiers met zes v-st-v gr en daartussen een V]
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Ronde 13: Neem Kleur D en hecht deze aan de achterkant van een willekeurige v aan die gemaakt is
in een 3vsam in vorige Ronde.
1L, *1RVA rond v die gemaakt is in een 3vsam, (foto 13), 2L, sla volgende 1l-rmt en rstv uit Ronde 11
over, (1RVA rond volgende rstv uit Ronde 11, 1L) 4 keer, 1RVA rond volgende rstv uit Ronde 11, (zie
de rode cirkeltjes op foto 13 voor meer duidelijkheid), 2L, sla volgende rstv en volgende 1l-rmt uit
Ronde 11 over. HH vanaf * nog 8 keer. Maak een HV in de eerst gemaakte st om te verbinden. Hecht
Kleur D af. [ 9 waaier van 5rstv met daarom heen nu een RVA en een 1L-rmt tussen die RVA/ 1RVA
tussen iedere waaier en 18 keer een 2L-rmt]
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Foto 13.1 en 13.3 laten de achterkant van het werk zien.
Tot zover het deel van deze week. We hebben het centrale bloemenperk gemaakt van de Dia de los
Muertos welke een kleurrijk en vrolijk geheel was om te haken. Dit was echter wel één van de
moeilijkere gedeeltes van deze CAL omdat er zoveel steken gebruikt worden en je ook in de
achterkant van het project haakt. Ik hoop je volgende week terug te zien bij deel 2 waar we beginnen
met het Zwart en Wit – en het haken van schedeltjes ! Is dat niet leuk ?

Ontworpen door : the guy with the hook – 2020
https://theguywiththehook.com
https://www.instagram.com/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom
https://www.facebook.com/theguywihthehook
Alle copyright en de rechten zijn eigendom van mij. Daarom het verzoek dit patroon niet te kopiëren,
delen of er misbruik van te maken. In welke manier dan ook, of dit nu op social media, geheime
groepen, Whatsapp of Telegram apps is, dit is strikt verboden. Als er misbruik wordt waargenomen
zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.
Het is toegestaan afgemaakte projecten met dit patroon te verkopen voor eigen doeleinden. Ik zou
het leuk vinden als u mij als ontwerper tagt of een verwijzing maakt wanneer u uw werk in wording of
afgemaakt laat zien op publieke kanalen. Gebruik alstublieft de #diadelosmuertoscal op social media
om de resultaten van dit patroon slechts onder één simpele zoekterm te verenigen.
Omdat het om een gratis patroon gaat, vraag ik u vriendelijk mij het te vragen als u dit patroon voor
commerciële doeleinden wil gebruiken.
Als laatste, hartelijk dank voor het maken van dit patroon. Er is een hoop tijd, energie en creativiteit
in dit stukje kunst gestoken en iedere nieuwe versie die uit dit patroon voortkomt maakt het dit
allemaal waard.
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